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 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 

 

791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a Ing. Petra Hermélyho za ověřovatele 

zápisu 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

792/28/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy. 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

793/28/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 

DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 3806 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2574 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti FINE LINE DEVELOP, s.r.o., IČ 27680738, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 

Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši maximálně 6.700.000,- Kč. 

 

 

794/28/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v k.ú.  

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 

31108 m2  v k.ú. Přerov 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 m2 v k.ú. 

Přerov. 
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3. rozhoduje nevyužít předkupního práva  k pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 

m2 v k.ú. Přerov. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 

zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva    

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

 

795/28/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2153/5 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře cca 250 m2, do majetku 

TELEMENS s.r.o.,  se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 2 300,-  Kč/m2,  
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude 

uzavřena smlouva  o právu provést stavbu a smlouva  o budoucí smlouvě kupní, dle 

přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od dodání územního rozhodnutí na 

stavbu budovy Centra duševního zdraví  a doručení  geometrického plánu na dělení 

pozemku  potvrzeného příslušným katastrálním úřadem statutárnímu městu Přerov. 

Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 9.6.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu  

1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

796/28/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

658/3 zast.plocha a nádvoří o výměře  20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního města 

Přerova  do vlastnictví  Ing. J.K. za kupní cenu v místě a čase obvyklou  dle znaleckého 

posudku ve výši 19 300,- Kč, tj. 965,- Kč/m2 ve znění kupní smlouvy dle přílohy. Součástí 

kupní smlouvy bude  dohoda  o bezesmluvním užívání ve výši 25,- Kč/m2/rok za 3 roky 

zpětně. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu  návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

797/28/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 v 

k.ú. Přerov. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 4996/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  174 m2, p.č. 4996/9 ostatní plocha, 

ostatní  komunikace o výměře  187 m2, p.č. 4996/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 787 m2, p.č. 4996/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2 vše v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město, za cenu 1 700 000,- Kč, ve znění dle  přílohy za 

podmínky zajištění finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu  návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

 

798/28/3/2017 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 160/7/3/2015  ze dne 8.6. 2016,  a  to tak, 

že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova  po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 15 ostatní 

komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní komunikace  a část pozemku p.č. 287, dle geometrického 

plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2  vše 

v k.ú. Čekyně, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111." 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu  návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání 

 

 

799/28/4/2017 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2016, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,                     

s celoročním hospodařením roku 2016, a to bez výhrad, 

 

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 
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d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova            

k 31.12.2016, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2016 dle přílohy č. 13. 

 

 

800/28/5/2017 Rozpočtové opatření č. 7 a 8 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 

důvodové zprávy. 

 

 

801/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 

Velká Dlážka“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ dle důvodové zprávy. 

 

 

802/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

 

803/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení 

- mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace místa 

křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 

187 894,6 + 85 800,0 273 694,6 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500363 - 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. 

Dluhonská) 

104 800,0 - 85 800,0 

+ 85 800,0 

104 800,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 133 653,6 * + 85 800,0 219 453,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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804/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou U Žebračky - energetické opatření“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dům 

s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ dle důvodové zprávy. 

 

 

805/28/7/2017 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, 

z.s., IČ 66743516, se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, na „Provozní 

náklady RC Sluníčka v Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2017. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

45,0 - 30,0 15,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

30,9 + 30,0 60,9 

 

 

806/28/8/2017 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů          

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

V Přerově dne 22. května 2017 

 

 

        Mgr. Vladimír Puchalský                                                             Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova 


